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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 september

14.00 uur

Woensdag 27 september

10.15 uur

Donderdag 28 september

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 671

3. Stemmingen in verband met:
Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een verordening van de Raad
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid
betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken
(COM(2006)399)
De Voorzitter: ik stel voor met het advies van de Tijdelijke Commissie in
te stemmen.

Stemmingen
30 532

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die
wet
30 532 (bijgewerkt t/m nr. 22)
–
–
–
–
–
–
–

OVG1346
0607tkage220906
ISSN 0921 - 7371

artikel I, onderdelen A t/m I
onderdeel J, aanhef t/m artikel 5:4
amendement Van der Vlies (11, IA)
artikel 5:5
amendement Van der Vlies (12)
amendement Van der Vlies (13)(invoegen nieuw derde lid)
amendement Rambocus c.s. (16)(vierde lid vervalt)
Indien 16 verworpen:
– amendement Van der Vlies c.s. (22, I)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

artikel 5:6
amendement Van Bommel (14, I)
amendement Van Bommel (15)(toevoegen vijfde lid)
artikel 5:7
amendement Van Bommel (14, II)
amendement Van Gent en Stuurman (9, I)
artikel 5:8
amendement Van Bommel (14, III)
amendement Van der Vlies (11,I B)
artikel 5:9
artikelen 5:10 en 5:11
onderdeel J
onderdelen K t/m N
amendement Van der Vlies (11, II)
amendement Van Gent en Stuurman (9, II)
onderdeel O
onderdelen P en Q
artikel I
artikel II
amendement Van der Vlies c.s. (22, II)
artikel III
artikel IV
amendement Van der Sande (21)
artikel V
artikel VI en VII
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemming over: motie Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met
vereenvoudiging van die wet
De Voorzitter: de leden Rambocus en Stuurman wensen hun motie op
stuk nr. 18 nader te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld.
Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 532, nr. 18 (nader gewijzigd)

– de motie-Rambocus/Stuurman over permanente nachtarbeid

Stemmingen
30 380

6. Stemmingen in verband met:
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet
gebruik burgerservicenummer in de zorg)
30 380 (bijgewerkt t/m nr. 10)
– artikelen 1 t/m 26
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
30 380, nr. 11
Stemmingen
28 165, nr. 48
28 165, nr. 49
28 165, nr. 50

Stemming
22 343, nr. 137

7. Stemming over: motie Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)
– de motie-Omtzigt/Koşer Kaya over avondspreekuren van huisartsen
8. Stemmingen over: moties VAO Aandelenverkoop Connexxion
– de motie-Crone c.s. over een lager percentage te vervreemden aandelen
– de motie-Crone c.s. over voorwaarden voor de vervreemding van de
aandelen
– de motie-Omtzigt c.s. over maatregelen aansluitend bij de
personeelsparagraaf van de Wet Personenvervoer 2000
9. Stemming over: motie spoeddebat over de giframp in Ivoorkust
– de motie-Samsom c.s. over het formuleren van een onderzoekstraject

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–2

Stemmingen
28 240, nr. 53
28 240, nr. 54
28 240, nr. 55
28 240, nr. 56

Stemmingen
25 695, nr. 36

10. Stemmingen over: moties VAO Klimaatbeleid/CO2-allocatieplan
– de motie-De Krom/Spies over een EU-besluit over het post-Kyotobeleid
– de motie-Van Velzen/Samsom over het veilen van emissierechten
– de motie-Van Velzen/Samsom over jaarlijkse verlaging van het
uitstootplafond voor emissierechten
– de motie-Van Velzen over koppeling van emissierechten ten behoeve van
energie-efficiencyinvesteringen

25 695, nr. 40
25 695, nr. 41

11. Stemmingen over: moties VAO PBO’s
– de motie-Aptroot over zeggenschap van aangesloten ondernemers over de
samenstelling van het bestuur
– de motie-Aptroot over volledige openheid van zaken in de financiële
verslaglegging van de schappen
– de motie-Douma/Van dijk over een code voor goed bestuur
– de motie-Douma/Van Dijk over het handhavingsinstrumentarium van
product- en bedrijfsschappen
– de motie-Van Dijk/Douma over het voorkomen van dubbele heffingen
– de motie-Van Dijk/Douma over het niet schrappen van de Schilthuiskorting

Stemmingen
30 413

12. Stemmingen in verband met:
Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

25 695, nr. 37
25 695, nr. 38
25 695, nr. 39

30 413 (bijgewerkt t/m nr. 83)
De Voorzitter: Ik stel voor om bij het samenstellen van de tekst van het
wetsvoorstel na de stemmingen af te zien van vernummering en
verlettering en daartoe toepassing te geven aan artikel 106, tweede lid,
van het Reglement van Orde
–
–
–
–
–
–

amendement Mosterd c.s. (50,I)
artikel 1
artikelen 2 t/m 12
amendement Omtzigt c.s. (39)
artikel 13
artikelen 14 t/m 20

N.B. Het amendement Bibi de Vries nr. 6,I op artikel 20 is vervallen in
verband met de derde nota van wijziging (stuk nr. 25)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

amendement Verbeet/Depla (33,I) (invoegen artikel 20a)
amendement Verbeet/Depla (33,IIA)
artikel 21, eerste lid
amendement Omtzigt c.s. (52,I)
amendement Verbeet/Depla (33,IIB) (tweede lid vervalt)
tweede lid
derde t/m vijfde lid
amendement Omtzigt c.s. (52,II) (toevoegen zesde lid)
artikel 21
artikelen 22 en 23
gewijzigd amendement Bibi de Vries c.s. (65)
amendement Bibi de Vries/Depla (35)
artikel 24
artikelen 25 t/m 27
amendement Bibi de Vries (8)
amendement Bibi de Vries (9)
amendement Depla/Bibi de Vries (31,I)
amendement Depla/Bibi de Vries (31,II)
artikel 28
artikelen 29 t/m 34
amendement Mosterd c.s. (51,I)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

amendement Mosterd c.s. (51,II)
artikel 35
artikelen 36 t/m 42
amendement Bibi de Vries (6,II)
artikel 43
artikel 44
nader gewijzigd amendement Depla/Bibi de Vries (83)
artikel 45
artikelen 45a en 46
gewijzigd amendement Verbeet c.s. (58) (invoegen artikel 46a)
gewijzigd amendement Bibi de Vries/Depla (61)
artikel 47
artikel 48
amendement Bibi de Vries/Vendrik (75)
artikel 49
gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (60,I)
artikel 50
gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (60,II) (invoegen artikel 50a)
artikelen 51 en 52
gewijzigd amendement Mosterd c.s. (59)
artikel 53
artikel 54
nader gewijzigd amendement Verbeet c.s. (55)
artikel 55
artikelen 56 t/m 89
amendement De Wit (47)
Indien 47 verworpen:
– amendement Bakker (70)
amendement Bakker (71,I)
amendement Bakker (71,II)
artikel 90
artikel 90a
amendement Bakker (72)
artikel 90b
artikelen 91 t/m 100
gewijzigd amendement Verbeet/Depla (56) (invoegen artikel 100a)
artikelen 101 t/m 113
amendement Bibi de Vries (10)
artikel 114
artikelen 115 en 116
amendement Depla c.s. (66)
artikel 117
artikelen 118 t/m 127
nader gewijzigd amendement Bibi de Vries (48,I)
artikel 128
nader gewijzigd amendement Bibi de Vries (48,II)
artikel 129
nader gewijzigd amendement Bibi de Vries (48,III)
artikel 130
artikel 131
gewijzigd amendement Bibi de Vries c.s. (64)
artikel 131a
artikelen 132 t/m 136
amendement Mosterd c.s. (50,II)
amendement Bibi de Vries (13)
artikel 137
artikelen 138 t/m 190
amendement Mosterd c.s. (50,III)
artikel 191
artikelen 192 t/m 204
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–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 413, nr. 68
30 413, nr. 69
30 413, nr. 73
30 413, nr. 74
30 413, nr. 76
30 413, nr. 78
30 413, nr. 79
30 413, nr. 80
30 413, nr. 81
30 413, nr. 82

Stemmingen
30 552

amendement Mosterd/Depla (63)
artikel 204a
artikel 205
amendement Van Oudenallen (77) (invoegen artikel 205a)
artikelen 206 en 207
beweegreden
wetsvoorstel

13. Stemmingen over: moties Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)
– de motie-Mosterd/Depla over de toekomstbestendigheid van de
bestuursstructuur
– de motie-Mosterd/Verbeet over uitvoering van de motie-Mosterd c.s.
(30 300-XV, nr. 57)
– de motie-Omtzigt/Verbeet over een uniforme dekking op
kapitaaldekkingsbasis
– de motie-Omtzigt c.s. over het voorkomen van een communautaire opzet
van de overdraagbaarheid van Europese pensioenen
– de motie-Verbeet c.s. over een maatschappelijk debat over het
tweedepijlerpensioen
– de motie-Bibi de Vries/Vendrik over verruiming van de mogelijkheden voor
pensioenopbouw voor zelfstandigen binnen de tweede pijler
– de motie-Bibi de Vries c.s. over inzicht in het complementair toezicht van
De Nederlandsche Bank en de AFM
– de motie-Bibi de Vries c.s. over evaluatie van het dubbel toezicht
– de motie-Huizinga-Heringa c.s. over royale overgangstermijnen voor
emeritaatfondsen
– de motie-van der Vlies over het uitzonderen van emeritaatfondsen van
toezicht
14. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in
verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en
werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid
30 552 (bijgewerkt t/m nr. 25)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement Stuurman c.s. (16)
amendement Van Gent c.s.(23)
onderdeel A
onderdeel B
amendement Gerkens c.s. (22)
amendement Van Gent c.s. (14)
onderdeel C
onderdelen D en E
amendement Stuurman c.s. (17)
amendement Gerkens c.s. (18)

N.B. Indien 17 en 18 beide worden aangenomen worden zij in elkaar
geschoven.
–
–
–
–
–

onderdeel F
onderdelen G t/m M
amendement Gerkens c.s. (19,I)
onderdeel N
amendement Gerkens c.s. (19,II) (onderdeel O vervalt)
Indien 19, II verworpen:
– amendement Van der Sande/Koopmans (25,I)
– onderdeel O

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–5

– amendement Van der Sande/Koopmans (25,II) (invoegen nieuw onderdeel
Oa)
– amendement Van der Sande/Koopmans (24)
– onderdeel P
– amendement Gerkens c.s. (21)
– onderdeel Q
– amendement Gerkens c.s. (20)
– onderdeel R
– onderdelen S t/m GG
– artikel I
– artikelen II t/m VIII
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemming

30 552, nr. 27

15. Stemming over: motie Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998
en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid
– de motie-Koopmans/Stuurman over een werkprogramma wetenschappelijke
grenswaarden
16. Algemene Politieke Beschouwingen met spreektijden voor:
CDA en PvdA
35 minuten
VVD
30 minuten
SP, LPF, GroenLinks en D66
20 minuten
ChristenUnie en SGP
15 minuten
Groep Nawijn, GroepVan Schijndel, Groep Wilders,
Groep Lazrak en Groep Van Oudenallen
5 minuten
17. VAO Donorov met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
18. VAO Asielbeleid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 471

19. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

30 514

20. Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
in verband met de aanpassing aan de eisen die gelden voor basisregistraties

30 596

21. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband
met onder meer de toepasselijkheid van de Wet verbetering poortwachter, de
Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 en de Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen ten aanzien van voor het leven benoemde
rechterlijke ambtenaren

30 335, nrs. 66 t/m 78

22. Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

30 476

23. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op
een aantal punten van uiteenlopende aard

30 572

24. Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de
nota «Werken aan winst» (Wet werken aan winst) (plenaire afronding)
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Dinsdag 3 oktober

14.00 uur

Woensdag 4 oktober

10.15 uur

Donderdag 5 oktober

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen
28 665, nr. 70
28 665, nr. 71
28 665, nr. 72
28 665, nr. 73
28 665, nr. 74

3. Stemmingen over: moties VAO MEP-subsidies
– de motie-Van der Staaij c.s. over het vooralsnog niet beëindigen van de
bestaande MEP-subsidiemogelijkheden
– de motie-Van der Staaij c.s. over een overgangsregeling voor kleinere
ondernemers
– de motie-Van der Ham/Samsom over het niet ondersteunen van
elektriciteitsopwekking met niet-duurzame biomassa
– de motie-Hessels over een nieuwe wettelijke regeling ter stimulering van de
opwekking van duurzame energie
– de motie-De Krom over een regeling voor gevallen die onevenredig worden
getroffen
4. Algemene Financiële Beschouwingen
5. VAO Terrorisme met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Detentie behandeling op maat met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

30 166

7. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van
meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële
belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen

29 936

8. Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en
van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie
(Wet gerechtstolken en beëdigde vertalers)

30 397

9. Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants) (re- en dupliek)

30 668

10. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van
de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de
grondslag van de premie

30 475

11. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten
(Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

29 942

12. Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

30 419

13. Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar
overnamebod
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Dinsdag 10 oktober

14.00 uur

Woensdag 11 oktober

10.15 uur

Donderdag 12 oktober

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen

30 433

30 430

Wetgevings-, notaoverleggen

Gezamenlijke behandeling van:
4. Wijziging van de wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten
alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet
en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet
voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van
koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften
aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (re- en dupliek)
5. Wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn ter
uitvoering van de verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
(PbEU L 289) (re- en dupliek)
Maandag 25 september 2006 van 10.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Wijziging van de Wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)
(30 489)
Maandag 25 september 2006 van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over Wijziging van de Faillissementswet
in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen (29 942)
Maandag 2 oktober 2006 van 10.15 – 15.00 uur
Van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk over de
PKB Ruimtetekort in mainport Rotterdam (24 691)
Maandag 9 oktober 2006 van 17.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds)
(30 594)
Maandag 9 oktober 2006 van 11.00 – 16.30 uur
Van de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Verkeer en
Waterstaat en voor Economische Zaken gezamenlijk over de Planologische
Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (26 431)
Maandag 9 oktober 2006 van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de
begroting van het Ministerie van Defensie voor 2007 (30 800-X)
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Maandag 16 oktober 2006 van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de
begroting van het Ministerie van Defensie voor 2007 (30 800-X)
Maandag 23 oktober 2006 van 10.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2007
Recesperiodes

– Het geplande herfstreces 2006 komt te vervallen
– Verkiezingsreces 2006: woensdag 1 t/m woensdag 22 november 2006
(Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2006)
– Kerstreces 2006/2007: woensdag 20 december 2006 t/m maandag
15 januari 2007
– Krokusreces 2007: vrijdag 16 februari 2007 t/m maandag 5 maart 2007
Er zal níet plenair vergaderd worden op dinsdagavond 6 maart 2007 en op
woensdag 7 maart 2007 (Provinciale Statenverkiezingen)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 10 april 2007 (de dag na
Pasen)
– Meireces 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m vrijdag 18 mei 2007 (Hemelvaart
op donderdag 17 mei 2007)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 29 mei 2007 (de dag na
Pinksteren)
– Zomerreces 2007: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2007
– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2007
– Kerstreces 2007/2008: woensdag 19 december 2007 t/m maandag
14 januari 2008

Spreektijden begrotingsbehandelingen (inclusief de Algemene
Financiële Beschouwingen)

CDA
PvdA
VVD
SP
GroenLinks
D66
LPF
ChristenUnie
SGP
Groep Nawijn
Groep Van Schijndel
Groep Wilders
Groep Lazrak
Groep Van Oudenallen

160
155
125
65
65
65
65
45
45
10
10
10
10
10

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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